
   
 

                  

Brno, 29. listopadu 2021 
 
 

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI – 7.12.2021  
v rámci projektu HTPO (Hydrotermální potenciál oblasti – reg. č. ATCZ167) 

 
Organizátor 

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. – garant projektu a proděkan PřF MU 

 
Den a místo konání 

7.12.2021 (10-15h) – online akce v prostředí MS Teams 

 
V rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 se dokončovaný 
projekt „Hydrotermální potenciál oblasti“ (HTPO, reg. č. ATCZ167) zabývá problematikou 
původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Pasohlávky 
– Laa an der Thaya vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů. Do 
realizace projektu HTPO jsou zapojeni 3 partneři - Masarykova univerzita (MU, Brno), 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG, Wien), Geologische 
Bundesanstalt (GBA, Wien).  
 
V rámci závěrečné konference budou prezentovány vědecké výsledky projektu, a dále 
k tématu zazní i vyzvané přednášky expertů z praxe a proběhne diskuze mezi účastníky 
akce. Rámcový program akce následuje na další straně.  
 
Vzhledem k aktuálnímu zhoršení situace s COVID-19 v ČR i Rakousku nakonec akci nelze 
uspořádat prezenčně a konference tak proběhne v daný den pouze online formou 
v prostředí MS Teams (link pro připojení se bude rozeslán přihlášeným účastníkům pár dní 
před akcí).   
 
Nyní zájemce o účast na závěrečné konferenci žádáme o registraci na tomto odkazu: 

https://forms.gle/XQdnRaBtzN5QxRiu9 
 

Nebude-li vám z technických důvodů uvedená registrace fungovat (např. nastavení 
firewallu), pak se prosím registrujte prostřednictvím emailové zprávy na: 

wertich@sci.muni.cz 
 
 
Prosíme, sledujte v nadcházejících dnech aktuální situaci s COVID-19, pokud by však došlo k zásadním 
organizačním změnám, budeme o nich přihlášené účastníky hromadně informovat.  
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RÁMCOVÝ PROGRAM AKCE:  
 

ÚT 7. prosince 2021 (10-15h) – online v MS Teams 

Dopolední část (cca 10:00 – 12:00): 
 Úvodní slovo, zahájení akce 
 Shrnutí hlavních zjištění a výsledků projektu (Prof. Leichmann, MU) 
 Vyzvaná přednáška o termálních vodách a geotermální energii (Prof. Pačes, ČGS)  
 Role MND v řešení problematiky hydrotermálního potenciálu (Dr. Hamršmídová, MND, a.s.)  
 Legislativní aspekty a komparace v CZ/AT (Mgr. Dozbaba, HAVEL & PARTNERS, s.r.o.)  
 Rekapitulace a zhodnocení projektu (Dipl. Ing. P. Melichar, MU) 

 
Přestávka, oběd (cca 12:00 – 12:30) 
 
Odpolední část (cca 12:30 – 15:00): 
 WP-T1: Geologické aspekty výskytu termálních vod v oblasti Pasohlávky-Laa 

(Doc. Nehyba / Dr. Opletal, MU + Mag. Bottig, GBA) 
 WP-T1: Hydrogeologické parametry výskytu termálních vod ve studované oblasti 

(Dr. Kuchovský / Dr. Říčka, MU + Mag. Bottig, GBA) 
 WP-T1: Seismologická charakteristika, potenciál a souvislosti v dané oblasti 

(Dr. Špaček, MU + Dr. Hammerl / Mag. Rodler, ZAMG) 
 WP-T2: Právní rámec, potenciální využití a strategie využívání termálních vod v oblasti 

(MSc. Rupprecht, GBA + Dr. Tóthová / Dr. Halámek, MU) 
 Diskuze, dotazy, shrnutí a zakončení akce  
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